
Uchwała o. ..ł0-. . l201I

Zarzadu Powiatu w Pułtusku

z dnia Jf"*.ł.'.d..T.*".... Zatl r.

zmieniajqca uchv,ałę v) spravlie zatwierdzenia Regulaminu realizacji projektu pn" ,,Nov,e

kwalifikacje perspektyv,q na lepsze jutro".

Napodstawie art' 26 ust. 1iart.32 ustawy zdnta5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. 2001 r. Nr l42, poz' 1'592, z póżn. zm.) oraz an1. 28 ust. 1, art. 30 i art. 30a ustawy z dnia

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2OO9 r. Nr 84, poz. 712,

zpóźn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

si.
W zaŁączniku do uchwały Nr 32l20i 1 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulamtnu ręalizacji projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje perspektywą na

lepsze jutro'' wprowadza się następuj ące Zmlany'.

1) w $ 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Beneficjent zgłasza do ubezpteczenia zdrowotnego osoby pobierające stypendium

w okresie odbywania stazu lub dodatku szkoleniowego w okresie odbywania szkolenia,

niepodlegaj ące obowiązkowi ubezp |eczenla z innego tytufu .'';

2) załączniki od numeru 0l do 27 otrzymują nowe brzmienie.

s2.
'ZaŁącznlkt, o których mowa w $ 1 pkt 2 stanowią zaŁączntk do uchwały.

$3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

s4.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



1. Edward Wroniewski ......:

Ż. Andrzej Dolecki {- il
3'Wiesław Cienkowski }J.. :-
4. Witold Saracyn .... .. . .... "XY
5. Zbigniew Szczepanik .......".j
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Pułtusk, 6 maja 20L1't.

Pan

Witold Chrzanowski

Dyrektor

Powiatowego Ufzędu Pracy w Pułtusku

W załączeniu przek azuję

- Uchwałę Nr 36a/2O1,1 Zarządrl Powiatu w Pułtusku z dnta 13 kwietnia

2O1'1'r. w sprawie udzielenia upoważnienia w ramach rcaltzacJi ptojektu

pn. ,,Nowe kwaliflkacje perspektywą t|^ lepsze jutro"

współfinansowanego pftez Unię Eutopejską w tarnach środkow

Europej skiego Funduszu Społecznego.

Uchwałę nr 36bl2O11' Zarządu Powiatu w Pułtusku z drlla 13 kwietnia

2O11'r. w sprawie powołania I{omisji ds. rekrutacji oraz l{omlsji ds.

rozp^tIwania wniosków o zotgatizowanie stażu.

Uchwałę Nr 40/2011' Zarządu Powiatu w Pułtusku z drlta 28 kwietnia

201'1r. zmtenla1ycL uchwałę w sprawie ŻanvrctdŻetil Regulaminu

rekrutacji projektu pfl. 
''nowe 

kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro''.

Z ?owaĄaniem
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